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Seniorské setkání ve Vyškově
Božena Blažková
Na základě iniciativy severomoravských knihovnických seniorů pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků
pravidelná letní setkání seniorů. V letošním roce se organizace setkání ujala Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově
( http://www.kkdvyskov.cz/ ). Společně strávené tři dny byly plné dojmů, informací i zajímavých setkání a patřily k nejteplejším
dnům letošního léta. Bohatý program byl naplněn nejen knihovnictvím, ale i literaturou a historií.
Slavnostní zahájení celé akce se konalo za účasti pana starosty na radnici. Následovala procházka historickým
centrem města, na kterou navázala prohlídka expozice A. Musila v Muzeu Vyškovska. V zámecké zahradě se pak odehrála
Fontána slov, kterou z díla Karla Dvořáčka připravili pracovníci knihovny. S regionální literaturou se přítomní během celého
pobytu setkali ještě několikrát v pořadu nazvaném Literární Vyškovsko.
Druhý den setkání zahájil zájezd na nedaleké napoleonské bojiště. Kromě slavkovského zámku a zámecké zahrady
jsme dále navštívili známou Mohylu míru a Žuráň (místo, odkud Napoleon řídil bitvu), kde na účastníky čekal voják v dobovém
kostýmu, který svým velmi zajímavým vyprávěním přiblížil nejen bitvu, ale i celou napoleonskou dobu.
Kromě historie byl druhý den věnován i knihovnám. Navštívili jsme malou knihovnu v Hostěrádkách-Rešově, kde nás
přivítal starosta pan Zdeněk Petráš a knihovnice paní Jarmilka Urbánková. Je jen škoda, že jsme si nestihli prohlédnout
připravenou prezentaci o knihovně a že bylo tak málo času na inspirativní výměnu zkušeností. Ale i při rychlém pohledu bylo
jasné, že kultura, a zejména knihovna má v obci zelenou. Knihovna je otevřená v pondělí a v pátek od 13 do 17 hodin. Z akcí,
které zde probíhají, je vidět, že paní Urbánkovou „knihovničení“ a práce s lidmi baví a věnuje tomu hodně volného času. Další
informace si můžete najít na webu obce a knihovny ( http://www.hosteradky-resov.cz/ , http://www.knihovnahosteradkyresov.wz.cz/ ).
Po příjezdu do Vyškova konečně nastala možnost pořádně si prohlédnout hostitelskou knihovnu. Od roku 2003 sídlí
společně se základní uměleckou školou v nově adaptované budově bývalé školy. Její umístění a vybavení je vzdušné,
moderní a zároveň praktické. Bohatou historii knihovny podrobně zpracoval PaedDr. Vladislav Raška, ředitel knihovny.
Zájemcům jsou tyto informace v kostce k dispozici na webových stránkách nebo v úplnosti v odborné publikaci 110 let veřejné
knihovny ve Vyškově. V knihovně i na jejím webu mohou knihovníci nalézt hodně inspirace pro svoji činnost. Mne osobně
nejvíce zaujala péče o literární tradice regionu a činnost Akademie třetího věku.
Večer byl opět věnovaný moravské literatuře. Účastníci měli jedinečnou možnost setkat se s básníkem a redaktorem
dr. I. Odehnalem, čerstvým a jediným českým laureátem makedonského Stříbrného žezla (které jsme si mohli prohlédnout), a
s překladatelem prof. dr. I. Dorovským, DrSc.
Poslední den setkání jsme strávili v knihovně. V první prezentaci nás kolegyně Adlerová seznámila s bohatou činností
knihovny, která se postupně stává skutečným komunitním centrem pro občany regionu. Se současnými trendy a dalšími
novinkami v knihovnictví seznámili přítomné dr. V. Richter (VV SKIP) a Mgr. Zlata Houšková (Národní knihovna). O posledním
zasedání IFLA poreferovala Ing. Libuše Nivnická (Knihovna J. Mahena Brno a RV SKIP). Přednesené referáty vybízely k
diskusi, v nabídce byly ještě i další prezentace hostitelské knihovny, ale čas byl neúprosný a účastníci setkání měli před sebou
ještě dlouhou cestu domů. A tak nezbylo než se rozloučit, poděkovat za milé přijetí, krásný program a všestrannou péči.
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